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ประกาศมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

เรื่อง  มาตรการการดําเนนิการของมหาวทิยาลัย 

สําหรับบุคลากรที่ตดิเชื้อไวรัสโควดิ ๑๙ หรอืเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-๑๙ ปจจุบัน เร่ิมมคีวามรุนแรงลดนอยลง ดังนัน้เพื่อใหการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ไดพิจารณาและมีมติเห็นควรใหกําหนด

มาตรการการดําเนนิการของมหาวทิยาลัย สําหรับบุคลากรท่ีตดิเชือ้ไวรัสโควดิ ๑๙ หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสงู ดังนี้  

 ขอ ๑ ใหยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเร่ือง กําหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรในการกักตัว เพื่อ

ปองกันการแพรระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ขอ ๒  กรณีท่ีบุคลากรตดิเชือ้ไวรัสโควดิ ๑๙ ใหดําเนนิการดังนี้ 

  ๒.๑ เมื่อบุคลากรตรวจ Antigen Test Kit ดวยตนเองแลวพบวาผลการตรวจเปนบวก ใหบุคลากรย่ืน

ขอรับการตรวจ Antigen Test Kit จากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจากมหาวิทยาลัยตามขอ ๓.๔ โดยไม

เสยีคาใชจาย พรอมสงไทมไลน ๑๔ วันยอนหลังตอผูบังคับบัญชาทันที 

   เมื่อผลการตรวจ Antigen Test Kit ของบุคลากรเปนบวก ใหบุคลากรนําผลการตรวจ Antigen 

Test Kit ซึ่งออกโดยหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจากมหาวิทยาลัยตามขอ ๓.๔ ไปย่ืนตอโรงพยาบาลเพื่อ

ขอรับการตรวจ RT PCR เพื่อยืนยันการตดิเชื้อโควดิ ๑๙ โดยระหวางการรอผลการตรวจ RT PCR บุคลากรสามารถย่ืน

ขอลาปวยไดตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

   กรณีที่บุคลากรไดรับการยืนยันวาเปนผูปวยยืนยันโควิด ๑๙ จากผลการตรวจ RT PCR เปนบวก 

ใหบุคลากรดําเนินการย่ืนขอลาปวยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และผูบังคับบัญชาแจงเร่ืองการลาตองานทรัพยากร

มนุษย สวนงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหาร เพื่อรับทราบ โดยบุคลากรสามารถลาไดตามระยะเวลาตามมาตรการท่ี

ภาครัฐกําหนด 

   กรณีท่ีผลการตรวจ RT PCR ของบุคลากรเปนลบ ใหบุคลากรกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ และ

ตองปฏบัิตติามขอ ๓.๒.๒ โดยเครงครัด 

  ๒.๒ เมื่อบุคลากรรักษาตัวจากการเปนผูปวยยืนยันโควิด ๑๙ ครบแผนการรักษาแลว ใหบุคลากร

รายงานผลการตรวจ Antigen Test Kit ในวันแรกที่กลับเขาปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชาและงานทรัพยากรมนุษย               

สวนงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหาร 

 ขอ ๓ กรณทีี่บุคลากรเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง  

  ๓.๑ ผูสัมผัสเสี่ยงสูง หมายถงึผูมคุีณสมบัตติอไปนี้ 

   (๑) ผูที่อยูใกล หรือมีการพูดคุยกับผูปวยยืนยันโควิด ๑๙ ในระยะไมเกิน ๑.๕ เมตรมากกวา           

๕ นาท ีโดยไมสวมหนากากอนามัย หรือชุด PPE  

   (๒) อยูหางจากผูปวยยืนยันโควดิ ๑๙ ขณะผูปวยไอหรือจามในระยะไมเกนิ ๑.๕ เมตร 

   (๓) นั่งรับประทานอาหารรวมกับผูปวยยืนยันโควดิ ๑๙ 
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   (๔) อยูในหองทํางานเดียวกับผูปวยยืนยันโควิด ๑๙ โดยไมสวมหนากากอนามัยเกินกวา            

๑๕ นาที 

  ๓.๒ กรณีท่ีมคุีณสมบัตติามขอ ๓.๑ ใหดําเนนิการดังนี้ 

   ๓.๒.๑ ใหบุคลากรตรวจ Antigen Test Kit ๒ คร้ังคือ วันที่ ๑ และวันที่ ๗ ของวันที่ไดรับทราบ

จากผูปวยยืนยันโควิด ๑๙ ณ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจากมหาวิทยาลัยตามขอ ๓.๔ โดยไมมี

คาใชจาย 

   ๓.๒.๒ ใหบุคลากรมาปฏบัิตงิานตามปกต ิและปฏบัิตตินดังนี้ 

    (๑) สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ไมเดินไปในหนวยงานอ่ืน โดยไม

จําเปน 

    (๒) ไมรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน หรือรับประทานอาหารระหวางการปฏิบัตงิาน 

    (๓) ใหปฏบัิตกิารตามมาตรฐานสาธารณสุขอยางเครงครัด  

   ๓.๒.๓ กรณีที่บุคลากรสงสัยวาตนเองเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหบุคลากรเฝาสังเกตอาการตัวเอง 

หากพบวามีอาการไข ไอ และเจ็บคอ ใหตรวจ Antigen Test Kit ทันที ณ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการจาก

มหาวทิยาลัยตามขอ ๓.๔ โดยไมมคีาใชจาย 

  ๓.๓ บุคลากรที่ตรวจ Antigen Test Kit โดยไมมีคาใชจาย ตามประกาศนี้ ใหดําเนินการย่ืนแบบฟอรม

เสนอผูบังคับบัญชาตามสายงาน และผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดเีพื่อพจิารณามาตามลําดับ 

  ๓.๔ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจ Antigen Test Kit แกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย 

วทิยาเขต หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 

วทิยาเขตกาญจนบุรี สาขาวชิาเทคนคิการแพทย คณะแพทยศาสตร  

วทิยาเขตวัชรพล สหคลนิกิ คณะแพทยศาสตร 

วทิยาเขตบุรีรัมย คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย 

 ขอ ๔ กรณีที่บุคลากรประสงคจะกักตัวดวยตนเอง บุคลากรสามารถย่ืนขอลาโดยไมรับเงินคาตอบแทนตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลัยกับงานทรัพยากรมนุษย สวนงานบริหารท่ัวไป สํานักบริหารได 

 ขอ ๕ ใหประกาศนี้มผีลบังคับใชตัง้แตวันที่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ เปนตนไปจนกวาจะมปีระกาศเปลี่ยนแปลง 

 จงึประกาศเพื่อทราบและถือปฏบัิตโิดยท่ัวกันอยางเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕          

                                                         

              

 

 

 

 

 

                                                           (รองศาสตราจารย ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน) 

                                                           อธิการบดี 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

เรื่อง  มาตรการการดําเนนิการของมหาวทิยาลัย 

สําหรับบุคลากรที่ตดิเชื้อไวรัสโควดิ ๑๙ หรอืเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แบบฟอรมขอตรวจ Antigen Test Kit  

มหาวทิยาลัยเวสเทริน 

 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)           อายุ         ป  

สังกัด วทิยาลัย / คณะ / สํานักงาน                    . 

สวนงาน                      . 

รหัสประจําตัวพนักงาน                    . 

มคีวามประสงคขอตรวจ Antigen Test Kit ของมหาวทิยาลัย ณ วทิยาเขต              . 

โดยขาพเจา  ไดตรวจ Antigen Test Kit ดวยตนเองแลวพบวาเปนบวก 

 ไดอยูใกลชดิกับบุคลากรช่ือ                 . 

ซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยยืนยันโควดิ 19 เมื่อวันที่                .   

ตัง้แตเวลา        น.ถงึเวลา   น. และขาพเจา 

   ไดพูดคุยกับผูปวยยืนยันโควิด 19 ในระยะไมเกิน 1.5 เมตรมากกวา 5 นาที โดยไมสวมหนากาก

อนามัย หรือชุด PPE  

   ถูกผูปวยยืนยันโควดิ 19 ไอหรือจามขณะขาพเจาอยูในระยะหางไมเกนิ 1.5 เมตร 

   นั่งรับประทานอาหารรวมกับผูปวยยืนยันโควดิ 19 เมื่อวันที่             . 

   อยูในหองทํางานเดยีวกับผูปวยยืนยันโควดิ 19  

   โดยไมสวมหนากากอนามัยเปนระยะเวลานาน               นาท ี/ ช่ัวโมง 

   มอีาการดังตอไปนี้   

    ไข   ไอแหง   ไอมเีสมหะ  เจ็บคอ   

     ปวดศรีษะ  ปวดเมื่อยตัว / คร่ันเนื้อคร่ันตัว 

    อ่ืนๆ (ระบุ)                  . 

 จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

ลงช่ือ  

 (      ) 

วันท่ี        
 

ความเห็นผูบริหารหนวยงาน 

   เห็นควรอนุมัติ      ไมเห็นควรอนุมัติ

   

ความเห็นผูอํานวยการสํานังานอธกิารบดี 

   เห็นควรอนุมัติ      ไมเห็นควรอนุมัติ

        

(                

ตําแหนง      . (       ) 

วันท่ี       . วันท่ี       . 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

เรื่อง  มาตรการการดําเนนิการของมหาวทิยาลัย 

สําหรับบุคลากรที่ตดิเชื้อไวรัสโควดิ ๑๙ หรอืเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขั้นตอนปฏบัิติการยื่นขอรับตรวจ Antigen Test Kit 

บุคลากร  ตรวจ ATK ดวยตนเองพบวาผลเปนบวก   

     

บุคลากร  ย่ืนแบบฟอรมขอรับการตรวจ ATK ของมหาวทิยาลัย 

ตอผูบังคับบัญชา 

 แบบฟอรมการขอรับ

การตรวจ ATK 

     

ผูบังคับบัญชา  ใหความเห็น  แบบฟอรมการขอรับ

การตรวจ ATK   เห็นชอบ   ไมเห็นชอบ  

  สงให ผอ. สอธ พจิารณา  สงคืน   

        

ผอ. สอธ.  ใหความเห็น  แบบฟอรมการขอรับ

การตรวจ ATK   เห็นชอบ   ไมเห็นชอบ  

  สงใหหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหตรวจ ATK 

  
สงคืน 

  

        

บุคลากร 
 รับทราบการอนุมัติ 

และนัดหมายหนวยงานทีไ่ดรับมอบหมายเพื่อทําการตรวจ 

  

     

หนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 วทิยาเขตกาญจนบุรี สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

คณะแพทยศาสตร 

 แบบฟอรมการขอรับ

การตรวจ ATK 

  วทิยาเขตวัชรพล สหคลนิกิ คณะแพทยศาสตร   

  วทิยาเขตบุรีรัมย คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย   

  รับเร่ืองและดําเนนิการตรวจ ATK ใหแกบุคลากร   

       

  ผลการตรวจเปนบวก  ผลการตรวจเปนลบ   

       

บุคลากร  -   เขาสูกระบวนการรักษา 

รายงานผูบังคับบญัชาทราบ 

-   ยื่นขอลาปวยตามระเบยีบ

ของมหาวทิยาลัย  

 

กลับเขาปฏิบัตงิานตามปกต ิ

และตองปฏบัิติการตาม

มาตรการโดยเครงครัด 

  

 

 

       

งานทรัพย  
รับทราบและดําเนนิการเร่ืองการลาตามระเบียบ

มหาวทิยาลัย 

  

 


